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T he Cigar Shop neix el 1998 amb 
l’objectiu de crear un model d’es-
tabliment que fins al moment no 
existia i no era habitual en els pa-
ïsos de l’entorn.  Quatre anys més 
tard s’expandeix amb una altra bo-
tiga al Pas de la Casa per atendre 
al client francès de proximitat, es-
sent a dia d’avui referent en el sec-
tor del tabac.
The Cigar Shop està considerat 
com la cava de cigars més gran 
d’Europa, tant per les dimensions 
de la mateixa com per la capaci-
tat d’allotjar cigars en el seu interi-
or. I és que són capaços d’albergar 
350.000 cigars aproximadament. 
Es pot dir que tot el producte de ta-
bac que es comercialitza a Andor-
ra el té també Cigar Shop. Si no es 
troba alguna referència és possi-
ble que enlloc d’Andorra es comer-
cialitzi.
Però tenir molts cigars no és l’únic 
que sorprèn, s’han de tenir per-
fectament conservats, i aquí és on 
també The Cigar Shop ofereix un 
servei sense competència. La seva 
màxima és la conservació del ta-

bac, pel que s’ha invertit en els sis-
temes més moderns d’humidifi-
cació i de manteniment de la tem-
peratura. Avui en dia no surt cap 
cigar de les seves caves sense que el 
seu personal, que té amplis  conei-
xements tabaquers, realitzi una 
inspecció visual del producte per 
poder determinar  si està en per-
fectes condicions. A més, si és així, 
abans de sortir de la cava, el tabac 
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Mai el tabac havia 
rebut tantes atencions
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establiment únic en el 
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ja sigui per format, marca, preu, 
nom...i fins i tot elegir visualment 
entre 160 referències de cigars ve-
nuts per unitat.
Un altre dels seus avantatges és el 
servei de caves individuals (Loc-
ker’s) que The Cigar Shop posa a dis-
posició dels clients que volen con-
servar en les millors condicions les 
seves adquisicions fins el dia de re-
torn als seus domicilis.
I no oblidem la smoking room, on es 
pot degustar un fantàstic cigar men-
tre es llegeix la premsa, es pren un 
cafè, o s’assaboreix un wisqui o un 
rom amb la màxima tranquil·litat.
De la mateixa manera, mitjançant 
la web  (www.thecigarshop.ad)  es 
pot trobar tota la informació que es 
precisi sobre aquests magnífics esta-
bliments i els seus articles. H

es condiciona mitjançant un tanca-
ment hermètic per a que aquest ta-
bac sigui transportat en les millors 
condicions possibles pels seus cli-
ents. La seva missió és que des del 
moment en que es rep el produc-
te fins que el client el transporti 
on sigui, estigui en les condicions 
adequades. El tabac és un produc-
te natural, transformable i s’ha de 
conèixer bé per conservar-lo perfec-
tament.

De referències diferents de cigars 
havans en tenen 410. De referències 
entre cigarretes, cigars, picadures i 
articles de fumador, estan per sobre 
de les 4.400.
Un altre dels diferencials de The Ci-
gar Shop és la preparació del seu 
equip de vendes, doncs no només 
venen, sinó que assessoren al client, 
ja que han rebut la preparació teo-
ricopràctica impartida per  l’Acade-
mia del Habano de Cuba.
Les darreres tecnologies també són 
presents en els establiments amb 
pantalles tàctils on el client pot 
trobar el cigar que més li convé, 
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